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“Đam mê gìn giữ vẻ đẹp

và sự bền vững theo

thời gian của Vách kính

Tòa nhà là sứ mệnh của

chúngtôi”.

About us
Về chúng tôi
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Organization chart
Sơ đồ tổ chức
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GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Ông Võ Huy Hoàng

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT

Ông Trần Văn Tỉnh

Ông Mai Văn Tình Ông Bùi Viết Huy Bà Trần T. Mỹ Hạnh Bà Hồ T. Bích Liên

Đã được đào  
tạo cho Công  
tác cứu sinh,  

khẩn nguy  
trên cao.

Cứu sinh
khẩn nguy

Skyman team

Đội
thi công

Phụ trách các  
Công tác An  
Toàn và sức  

khỏe.

An toàn
sức khỏe

Là Kỹ sư  Façade/Mặt 
dựng  sẽ hỗ trợ Công 
tác Kỹ thuật, biện pháp  

thay kính bể, chống  
thấm (nếu có).

Kỹ thuật/ 
Façade Engineer

Lắng ghe và
ghi nhận tất

cả ý kiến
Phản hồi của
Khách hàng.

Dịch vụ/ 
Service

Soạn thảo HĐ 
phải Đảm bảo
quyền lợi cho

Khách hàng
và Công ty.

Đấu thầu/
Hợp đồng



Services
Dịch vụ



SHIMEZ

CHỐNG 
THẤM

VỆ SINHTHAY KÍNH

SHIMEZ

SERVICES
Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ lau chùi vệ sinh chuyên nghiệp, an toàn và đảm bảo

sự hài lòng từ khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn, thực

hiện các vấn đề liên quan đến bão dưỡng và sửa chữa hệ mặt dựng

kính bên ngoài các tòa nhà như chống thấm, thay kính vỡ.....
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SHIMEZ

SERVICES

SHIMEZ chú trọng việc đánh

giá độ nhạy cảm của bề mặt

kính của từng công trình để

đưa ra phương án sử dụng

loại hóa chất phù hợp để

đồng thời mang lại hiệu quả

vệ sinh và bảo vệ được bề

mặt kính không bị hư hại

trong quá trình vệ sinh.

Khi có sự cố bể kính ngoài mong

muốn. SHIMEZ sẽ có trách nhiệm

thuyết minh biện pháp thay kính

của hệ Unitized theo đúng quy

trình kỹ thuật và các số liệu của hệ

vách kính được tòa nhà cung cấp.

Khi kính về tại công trình, SHIMEZ

sẽ tiến hành công tác thay kính

theo BPTC được ban QLTN phê

duyệt và bàn giao.

Đây chính là lợi thế của SHIMEZ

khi có kinh nghiệm trong ngành hệ

mặt dựng.

Hệ mặt dựng kính của các tòa nhà khi

vào mùa mưa lại xuất hiện mối lo

thấm nước. Việc thấm nước vào các

vách kính có nhiều nguyên nhân.

SHIMEZ sẽ thực hiện khảo sát, đánh

giá để đưa ra biện pháp chống thấm

hiệu quả.
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VỆ SINH CHỐNG THẤM THAY KÍNH



Khảo sát hiện trạng

công trình/ Đánh giá

các rủi ro tiềm ẩn/ Ghi

nhận thông tin yêu cầu từ

khách hàng về tiếnđộ,chất

lượngvà yêu cầukhác.

Lập biện pháp Thi Công/

Cung cấp hồ sơ giấy tờ

cần thiết để tiến hành thi

công vệ sinh, thay kính,

chống thấm…..

Triển khai thi công với

tiêu chí AN TOÀN là ưu

tiên số 1/ Làm sạch bề

mặt vách kính với đúng

loại hóa chất, đảm báo

không chỉ về chất lượng

nhìn mà còn cả độ an

toàn cho bề mặt kính

được lau chùi.

KHẢO SÁT ĐÁNH
GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH

LẬP BIỆN PHÁP
THI CÔNG & AN
TOÀN

TIẾN HÀNH
TRIỂN KHAI
THI CÔNG

CLEANING & MAINTENACE SERVICES
Vệ sinh & Bảo dưỡng

Đánh giá bề mặt vách

kính sau thi công/

Đánh giá sự hài lòng

của khách hàng về

Chất lượng và dịch vụ.

GIÁM SÁT
CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ
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LOW-E

Bề mặt KínhLow-e

Insulating

Bề mặt Kính hộp

Tempered

Đánh giá bề mặt

Kính  Cường lực

Laminated

Đánh giá bề mặt

Kính dán

Đặc biệt Shimez luôn chú trọng việc  
đánh giá sự nhạy cảm của bề mặt kính.
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Công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe khi thi công.

|

Cleaning & Maintenance |



Certificates/Safety
Chứng chỉ/ H u ấ n l u y ệ n c ứ u s i n h



HUẤN LUYỆN

Công tác Cứu sinh, cấp cứu trên
cao và không gian hạn chế.
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Certificates/Chứng nhận Thiết bị vào làm việc

Chứng nhận dây đu người Chứng nhận khóa hãm trượt Chứng nhận ghế ngồi
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Chứng nhận dây an toàn Chứng nhận mỏ neo giữ cáp
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Certificates/Chứng nhận Thiết bị vào làm việc



Certificates/Safety /Chứng chỉ an toàn cho công nhân

Chúng tôi bắt buộc những công nhân thực hiện trên cao và
không gian hạn chế. Phải được huấn luyện, có Thẻ An toàn
và tuân thủ nghiêm ngặt quy định về An toàn khi thi công.

Chứng nhận huấn luyện của giám sát an toàn ThẻATLĐ của công nhân đu dây
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Insurance/ Bảo hiểm trong thi công

Trong quá trình thi công thì rủi ro luôn có thể xảy ra. Việc mua
bảo hiểm cho công nhân và cho tài sải của hiện trường thi
công là điều bắt buộc.

Bảo hiềm rủi ro thi công

Shimez thực hiện mua Bảo
hiểm rủi ro lắp đặt khi thực hiện
công việc thay thế kính vỡ, 
chống thấm cho các tòa nhà.

Bảo hiểm cho
công nhân thi công
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Projects
Các dự án kinh nghiệm



• Địa chỉ: Số 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM.

• Quy mô dự án: Hai tòa tháp 30 tầng

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ, tấm ốp, tháp 

biển hiệu, mái kính canopy, lan can kính.

VIETTEL COMPLEX - TOWER A



• Địa chỉ: Số 285 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM.

• Quy mô dự án: Tòa tháp 24 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, tấm ốp, mái kính 

canopy, lan can kính.

VIETTEL COMPLEX  -TOWER B



VINHOMES CENTRAL PARK - LANDMARK81
• Địa chỉ: Số 720A Điện Biên Phủ, P. 22, .Q. Bình Thạnh, Tp. 

Hồ Chí Minh

• Quy mô dự án: Tòa tháp cao 81 tầng

• Hạng mục :

 Lắp đặt bulong bản mã chốt neo Pin&socket  của BMU 
(Skyclimber).

 Tháo dỡ kính bể (Hyundai).



BITEXCO FINANCIAL TOWER
• Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Quận 1. Tp.HCM.

• Quy mô dự án: Cao ốc văn phòng, trung tâm 

thương mại -Tòa tháp 68 tầng.

• Hạng mục: Tháo dỡ kính vỡ và lắp đặt kính 

mới

TẦNG 3



• Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Quận 1. Tp.HCM.

• Quy mô dự án: Cao ốc văn phòng, trung tâm 

thương mại -Tòa tháp 68 tầng.

• Hạng mục: Tháo dỡ kính vỡ và lắp đặt kính mới

TẦNG 4

BITEXCO FINANCIAL TOWER



BITEXCO FINANCIAL TOWER

• Địa chỉ: Số 02 Hải Triều, Quận 1. Tp.HCM.

• Quy mô dự án: Cao ốc văn phòng, trung tâm 

thương mại -Tòa tháp 68 tầng.

• Hạng mục: Tháo dỡ kính vỡ và lắp đặt kính mới

TẦNG 9
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SC VIVO CITY
• Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, KP1,  P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ 

Chí Minh.

• Loại và quy mô dự án:Trung tâm thương mại.

• Hạng mục: Tháo dỡ kính vỡ và lắp đặt kính mới, chống thấm

vách kính.

Thi công chống thấm

Thay kính vỡ mái Canopy
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OPAL TOWER (SÀI GÒN PEARL)

• Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. HCM

• Quy mô dự án: Tòa tháp cao 41 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh nhôm kính mặt trong và ngoài tòa nhà



Taiwan Glass Group |

SALES GALLERY-SALA



EMPIRE CITY – KHU TRƯNG BÀY NHÀ MẪU

• Địa chỉ: Đô thị mới Thủ Thiêm - Q.2-TP.HCM.

• Quy mô dự án: Căn hộ cao cấp.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



SAIGON GIAI PHONG  OFFICE BUILDING

• Địa chỉ: 432-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP Hồ Chí Minh.

• Quy mô: Tòa tháp 17 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



THE ADORA DYNASTY
• Địa chỉ: 01 Tôn Thất Tùng, Q. 1,

TP. Hồ Chí Minh.

• Quy mô: Tòa nhà cao 8 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa kính.



SARI TOWN
• Địa chỉ: Số 10 Mai Chí Thọ, Đô thị mới Thủ Thiêm, P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. HCM.

• Quy mô dự án: Dãy Nhà phố, thương mại, dịch vụ 3 tầng + áp mái.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



SADORA APARTMENT

• Địa chỉ: Số 10 Mai Chí Thọ, Đô thị mới Thủ Thiêm, 

P. An Lợi Đông, Q. 2, TP. HCM.

• Quy mô dự án: 02 tòa tháp cao 21 tầng và 02 tháp 

cao 25 tầng

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



MARIE CURIE HOTEL & SUITES
• Địa chỉ: 157, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp. HCM.

• Quy mô dự án:  2 khối tháp cao 11 tầng và 14 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.
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SAIGON SOUTH SERVICED 
APARTMENTS  MAPLETREE(SSSA)

• Địa chỉ: 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, 

TP. Hồ Chí Minh.

• Quy mô dự án: Hai tòa tháp cao 30 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ, lan

can kính, lam nhôm.



GALA CENTER

• Địa chỉ: 415 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình, 

TP.Hồ Chí Minh.

• Quy mô dự án: Tòa nhà cao 5 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.
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THE NASSIM APARTMENT

• Địa chỉ: Số 30, Đường 11. P. Thảo Điền, Q. 2, TP Hồ Chí Minh.

• Quy mô dự án: Bốn tòa tháp cao 29 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ, tấm ốp, lam nhôm.



TAN SON NHAT AIRPORT

• Địa chỉ： Đường Trường Sa, 

Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

• Quy mô dự án: Nhà ga hành

khách.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, 

cửa đi.



TAN SON NHAT  AIRPORT 
- TERMINAL 2 – Phase II

• Địa chỉ： Đường Trường Sa, Q. Tân Bình, 

TP Hồ Chí Minh

• Quy mô dự án: Nhà ga hành khách 2.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi.



• Địa chỉ: Số 11 Đoàn Văn Bơ, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh.

• Quy mô dự án: Tòa nhà cao 27 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, lam nhôm.

E.TOWN CENTRAL



WASECO OFFFICE TOWER
Phase 2

• Địa chỉ: Số 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

• Quy mô: Tòa nhà cao 14 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.
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ETOWN 5

• Địa chỉ: Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

• Quy mô dự án: Tòa nhà cao 17 tầng.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, lam nhôm.



CHI CỤC HẢI QUAN KCN MỸ PHƯỚC

• Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Thị Xã Bến

Cát, Tỉnh Bình Dương.

• Quy mô dự án: Tòa nhà văn phòng. 

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



KHÁCH SẠN IBIS STYLES NHA TRANG
• Địa chỉ: 86 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

• Quy mô dự án: Khách sạn- Tòa nhà cao 25 tầng

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ



NHÀ MÁY PHONAK - BÌNH DƯƠNG

• Địa điểm: Số 29A, đường số 8, KCN Việt Nam -

Singapore - TX Thuận An - Bình Dương.

• Quy mô dự án: Nhà máy sản xuất

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.



THE HEADQUATER AN TÂY

• Địa chỉ: Lô số 18A, Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Kiểng, 

Huyện Nhà Bè, TP.HCM.

• Quy mô dự án: Biệt thự Villa - Dãy phố biệt thư cao cấp.

• Hạng mục: Vệ sinh vách kính, cửa đi, cửa sổ.
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E-mail：services@shimez.com

Tel : +84.28 54117153

Technical support: +84. 915 777 555

Green
Architecture 

Engineering

Shimez En gi neer ing  Materials  Co . , Ltd.
#9.11, Golden King Tower
15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCM City


